
                

                         
 
 
Intézmény neve: Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma 
Cím: 1022 Budapest, Tapolcsányi u. 4. 
Telefon/fax: 212-5602 
Weboldal: www.tapolcsanyi.hu  
Igazgató: Havasi Tibor 
Igazgató helyettes: Némethné Gubányi Irén 
 
Ars poetica: Nem a gyereket kell szeretni külön-külön, hanem a felnőttek közt kell kialakítani, 
erősíteni azt a szeretet közösséget, amibe a gyereket beemelve biztonságban és szeretve érzi 
magát.  
 
A kollégiumunk 60 fő befogadását biztosítja. Négy csoporttal működünk (2 fiú és 2 lány), négy-
hat illetve nyolc ágyas szobákba helyezzük el a gyerekeket. 
Az kollégium festői környezetben, egy kastélyépületben található. Udvarunkon újonnan épült 
játszótér van. A kollégium tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető (a Batthyány tértől a 11 
busz Ady Endre utcai megállója).  
 
 

                    
 
 
 
 



Kiemelt feladatnak tekintjük a hozzánk 
kerülő gyerekek felzárkóztatását, 
képességeinek fejlesztését, valamint a jobb 
adottságokkal rendelkező gyerekek 
tehetséggondozását.  
 
 

 
 
 
Ennek érdekében rengeteg színes programot 
szervezünk: Gospel-kórus, gitárfoglalkozás, 
különböző hangszereken tanulnak 
zeneiskolában, hittan, fazekas- és kézműves, 
rajz, bio-art (szárazvirág) foglalkozások, 
könyvtárfoglalkozás keretében. Emellett a 
mozgásra, a sportra is kiemelt hangsúlyt 
helyezünk: a gyerekek focira, take-wondora, 
és korcsolyázni járnak. A kollégiumban 
táncoktatás igénybevételére is lehetőségük 
van. Kollégiumunk diákjai bábszínházi 
előadásokra, kiállításokra, mozielőadásokra 
járnak. A fenti programok, foglalkozások 
költségeit a kollégium állja. Nyaranta tábort 
szervezünk a gyerekek számára.  
 
 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti a 
gyermekek családjait, hozzátartozóit. 
Fontosak még a logopédiai és terápiás 
foglalkozásaink. A kollégiumban élők életét a 
Házirend szabályozza melyet a gyerekekkel 
és a Diákönkormányzattal együtt készítünk. 
A gyermekek érdekképviseletét a 
Diákönkormányzat látja el, illetve 
Csoportgyűlések, Otthongyűlések teszik 
lehetővé ennek megvalósulását. Az iskolákkal 
és a gyerekeket tanító tanárokkal napi 
kapcsolatot tartunk, ezzel is segítve 
tanulásukat. 
Felvétel a kollégiumunkba: főleg fővárosi 
gyermekeket veszünk fel, a kerületi 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával. A 
felvételin a szülő, igazgató és 
gyermekvédelmi felelős valamint a GyEJÓ 
szakembere vesz részt. Ezután az igazgató 
dönt a gyermek felvételéről, amiről írásbeli 
tájékoztatót küldünk.   
 
   
 
 
 

                                      
 
 
 
 

A Tapolcsányiban igazi családias, 
szerető és elfogadó légkör várja, - sok-sok 
mosollyal, zenével, énekkel, játékkal, 
sporttal – a gyerekeket és családtagjaikat, 
akik minket választanak. 

 


